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Druga szansa
Kilka ekspozycji miało się i rozpocząć, i zakończyć 
jeszcze w 2020 roku. Co poszło nie tak, wszyscy 
wiemy. Dopiero od kilku tygodni – czyli od mo-
mentu, kiedy oficjalnie impreza miała się już za-
mykać – w galerii BWA Wrocław Główny oglądać 
można wystawę „Trzy to już tłum” należącą do 
programu 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH (wywiad z jego 
kuratorami, Joanną Stembalską i Hubertem Kie-
lanem, przeczytać możecie w numerze 10/2020 
„Niezbędnika”). Pokaz przygotowany przez kura-
torski zespół w składzie: Michał Grzegorzek, Anka 
Herbut i Gregor Różański opowiada o polityczności 
zbiorowisk ludzkich: nie tylko tak oczywistych, jak 
grupy protestujących czy manifestantów, ale i tych 
pozornie apolitycznych, zgromadzonych choćby na 
koncercie czy w klubie muzycznym. W innym od-
dziale BWA, w zlokalizowanej przy podwórku Ruska 
46 galerii Studio, wciąż dostępne jest „Biuro Wysp 
Znalezionych”, która to ekspozycja otworzyła się 

Rytm życia kulturalnego od 
roku wyznaczają nam nie 
sezony artystyczne, a kolejne 
fale pandemii. Podczas gdy 
w lutym za oknem mróz szalał 
w najlepsze, placówki kul-
tury cieszyły się pierwszym 
od miesięcy odmrożeniem 
działalności. Muzea i gale-
rie sztuki otworzyły się jako 
pierwsze – i jako pierwsze 
przypomniały nam, jak bar-
dzo za przeżywaną na żywo 
kulturą zdążyliśmy się stęsk-
nić. W momencie, gdy odda-
jemy marcowy numer „Nie-
zbędnika” do składu, trudno 
przewidzieć, jak długo po-
trwa rozluźnienie obostrzeń, 
dlatego nie ma co zwlekać 
z odwiedzinami na jednej 
(i drugiej, i kolejnej…) z pre-
zentowanych właśnie wystaw.

na początku listopada zeszłego roku jako wydarze-
nie towarzyszące festiwalowi filmowemu Nowe Ho-
ryzonty i dostępna była dla publiczności… zaledwie 
jeden dzień. Wystawa została skomponowana przez 
Ewę Szabłowską, Stacha Szabłowskiego i Joannę 
Stembalską w formie archipelagu – za stworzenie 
każdej z „wysp” odpowiadał tu inny artysta (wśród 
nich: Oskar Alegria, Kornel Janczy, Honorata Mar-
tin czy Ann Oren).

W Centrum Sztuki WRO zobaczyć można „Akces 
i zwrot”, wystawę 6. Konkursu Najlepszych Dy-
plomów Sztuki Mediów. Jej wernisaż początkowo 
odbyć miał się wiosną zeszłego roku, następnie 
w formie hybrydowej przełożony został na jesień. 
Od listopada prace laureatów konkursu dostępne 
były jedynie na specjalnie stworzonej internetowej 
platformie (w formie, która dla twórców sztuki me-
diów jest nieco bardziej łaskawa niż dla artystów in-
nych technik), a teraz można je zobaczyć również 
w siedzibie centrum przy ul. Widok 7. 

Cierpliwie na otwarcie swej monograficznej wy-
stawy czekać musiał za to fascynujący, choć wciąż 
niedostatecznie rozpoznawalny architekt Jan 
Szpakowicz. Pokazywana w Muzeum Architektury 
prezentacja „Przestrzeń elementarna” – sukce-
sywnie przekładana od pierwszej połowy zeszłego, 
a udostępniona w końcu na początku lutego tego 
roku – przyjęła formę instalacji zaprojektowanej 
przez Łukasza Wojciechowskiego i Aleksandrę 
Czupkiewicz – architektów i badaczy twórczości 
Szpakowicza.

Klasyka na nowo
Jan Szpakowicz to nie jedyny klasyczny twórca, 
którego dzieła (i to często na skalę wcześniej w Pol-
sce niespotykaną) zobaczyć będzie można we wro-
cławskich galeriach. Otwarta pod koniec lutego 
w Muzeum Współczesnym Wrocław wystawa „Z tej 
nocy będzie serce” to pierwsza w Polsce tak szero-
ka prezentacja prac Davida Wojnarowicza – ikony 
amerykańskiej sceny artystycznej lat 80. i 90., twór-
cy polskiego pochodzenia znanego ze swej bezpar-
donowej walki z homofobią i uprzedzeniami wo-
bec osób zakażonych wirusem HIV. W kontekście 
Wojnarowicza kurator Piotr Lisowski przywołuje 
twórczość ponad 20 współczesnych artystów i ar-
tystek, którzy – podobnie do niego – wykorzystują 
krytyczny i prowokacyjny potencjał sztuki, by za-
walczyć o uznanie dla inności i stworzenie możli-
wości życia dla każdego. 

SZTUKA 
NA FALI

Jan Szpakowicz, Zalesie letnisko, 1974, projekt, mat. MA we Wrocławiu

„Trzy to już tłum”, fot. Alicja Kielan, mat. BWA Wrocław
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Przykładów zestawień mistrzów i ich duchowych 
spadkobierców znajdziemy tej wiosny w wysta-
wienniczych programach więcej. 18 marca w Ga-
lerii Miejskiej otworzy się wystawa „Po Nitce do 
kłębka”, dla której punktem wyjścia stanie się, za-
bawnie zakamuflowany we frazeologicznym tytu-
le, nestor polskiej ekspresji lat 80., Zdzisław Nitka. 
Ekspozycja konfrontować będzie jego artystyczne 
strategie z dokonaniami młodych malarzy-ekspre-
sjonistów. Z warszawskiej Galerii Studio do Mu-
zeum Współczesnego Wrocław w drugiej połowie 
marca przeniesie się natomiast pokaz twórczości 
Wandy Gołkowskiej i Marleny Kudlickiej. Prze-
aranżowana na potrzeby prezentacji na Szczepinie 
wystawa splata ze sobą abstrakcyjne, geometryczne 
obiekty przestrzenne autorstwa obu artystek – ich 
powstanie dzielą od siebie dekady, a jednak są kon-
cepcyjnie siostrzane.

Dni kobiet
Wystarczy krótki rzut oka na marcowe plany wy-
stawiennicze, by przekonać się, że miesiąc, w któ-
rym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, 
we wrocławskich galeriach właśnie do nich będzie 
należał. Oprócz wizyty na ekspozycji prac duetu 
Gołkowska–Kudlicka dni (bo jedna doba to zde-
cydowanie za krótko!) kobiet celebrować można, 
odwiedzając dwie spore – i dostępne jedynie w tym 
miesiącu – kobiece wystawy. Inaugurowany 8 mar-
ca w Centrum Kultury Zamek pokaz „Ja jestem 
moja” to grupowa prezentacja wrocławskich arty-

For a year now, the rhythm of 
cultural life has been determined 
not by artistic seasons, but by 
successive waves and bouts of 
the ongoing pandemic. In spite of 
the cold snap in February, cultural 
institutions could enjoy the first 
several weeks of their activities 
being unfrozen in many months. 
Museums and art galleries were 
the first to open – and the first to 
remind us how much we missed 
experiencing live culture. Right 
now, as the March issue of the 
“Guide” is sent to the printers, 
it is difficult to predict how long 
the relaxation of restrictions will 
last, which is why you should not 
delay visiting one (and another, 
and another...) of the exhibitions 
presented here.

ON THE  
WAVE  
OF ART

stek (m.in. Leny Czerniawskiej, Katarzyny Roman 
czy Martyny Zaradkiewicz), stanowiąca swego ro-
dzaju manifest siostrzeństwa wyrażanej różnymi 
technikami i za pośrednictwem różnych mediów 
siły kobiet. Kilka dni później na kilka zaledwie dni 
(12–14 marca) otworzy się w CK Czasoprzestrzeń 
wystawa „Kim...Nie...Jestem” – ekspozycja, któ-
ra, wykorzystując fotografię i dźwięk, przyjrzy się 
temu, jak współczesne kobiety widzą siebie i jak 
chcą być postrzegane. W części interaktywnej poka-
zu odwiedzający będą mieli możliwość stworzenia 
własnego obrazu, który stanie się zbiorową opowie-
ścią o doświadczeniu kobiecości.

Także bohaterkami większości wystaw solowych 
będą kobiety-artystki. Kalina Bańka w galerii SiC! 
BWA Wrocław pod tytułem „Wszystko się przyda” 
snuje opowieść o rozrastającej się wciąż kolekcji 
gromadzonych przedmiotów; Yulia Krivich swoją 
zatytułowaną „W Ukrainie” interwencją na Zło-
tym Kiosku zwraca uwagę na opresyjność języka; 
w Muzeum Architektury Kasia Kmita reinterpre-
tuje historię Sympozjum Plastycznego Wrocław 
’70 w ramach wystawy „Ćwiczenia z wyobraźni”. 
Szkoda byłoby którykolwiek z tych projektów prze-
gapić, więc warto się pospieszyć – tym bardziej, że 
tym razem czasu na ich obejrzenie możemy mieć 
wyjątkowo niewiele.

Zebrał: Kuba Żary

„Wszystko się przyda”, fot. Alicja Kielan, mat. BWA Wroclaw

Szczegółowe informacje dot. opisanych wystaw znajdują 
się w kalendarium w sekcji: sztuki wizualne (str. 22–28).
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Second chance
Several exhibitions were slated to both begin and 
end in 2020. We all know what happened – no need 
to remind everybody about that. For only a couple 
of weeks now (from the day the event was supposed 
to officially end) the BWA Wrocław Główny Gallery 
has been hosting the Three Is a Crowd exhibition 
as part of the programme of the 6th edition of the 
OUT OF STH International Outdoor Arts Festival 
(you can read the interview with its curators, Joan-
na Stembalska and Hubert Kielan, in issue 10/2020 
of the “Guide”). The display prepared by a team of 
distinguished curators – Michał Grzegorzek, Anka 
Herbut and Gregor Różański – covers the political 
nature of human communities, not only the obvi-
ous ones, like groups of protesters or demonstra-
tors, but also those seemingly apolitical, gathered 
for example at a concert or a music club. Another 
branch of the BWA Gallery, located in the Studio 
gallery found at Ruska 46 backyard, curious visi-
tors can watch Bureau of Found Islands, which 
opened at the beginning of November last year as 
an accompanying event of the New Horizons film 
festival and was open to the public for... just one 
day. The exhibition was designed by Ewa Szabłows-
ka, Stach Szabłowski and Joanna Stembalska in the 
form of an archipelago, with different artists re-
sponsible for creating each of the islands – includ-
ing Oskar Alegria, Kornel Janczy, Honorata Martin 
and Ann Oren.

At the WRO Art Center, you can see Access and 
Return – the exhibition of the 6th Best Media Arts 
Graduation Projects Competition. Initially, its 
opening was to take place last spring, then it was 
postponed to autumn, where it was supposed to 
have a hybrid form. Since November, the works of 
the competition winners have been available only 
on a bespoke platform, in a form that is a bit better 
for creators of media art than for the artists work-
ing with other techniques, and now they can also 
be experienced at the Center gallery at Widok 7. 

Jan Szpakowicz – a fascinating figure and an out-
standing, albeit underrated architect, had to wait 
patiently for his monographic exhibition to open. 
The Elementary Space display at the Museum of 
Architecture, which was successively postponed 

since the first half of last year, and finally opened 
at the beginning of February this year – took the 
form of an installation designed by Łukasz Wo-
jciechowski and Aleksandra Czupkiewicz, archi-
tects and researchers of Szpakowicz’s work.

Classics anew
Jan Szpakowicz is hardly the only classical art-
ist whose works can be seen in Wrocław galleries 
on an unprecedented scale. Opened at the end of 
February at Wrocław Contemporary Museum, The 
Night Will Drive a Heart is the first such broad 
presentation in Poland of works by David Wo-
jnarowicz - an icon of the American art scene in 
the 1980s and 1990s, an artist of Polish-American 
origin known for his irreverent fight against ho-
mophobia and prejudice against people infected 
with HIV. In the context of Wojnarowicz, curator 
Piotr Lisowski brings up the works by more than 
20 contemporary artists who – like him – use the 
critical and provocative potential of art to fight for 
the recognition of the Other and the creation of 
life opportunities for everyone. 

However, the programme of exhibitions this 
spring simply abound in the juxtapositions be-
tween the masters and their spiritual heirs. The 
Nitka and Others exhibition, the starting point 
for which is Zdzisław Nitka, a doyen of the 1980s 
Expressionism in Poland, whose name is rath-
er prominently featured in the exhibition title, 
opens on 18th of March at the City Gallery to con-
front his artistic strategies with the achievements 
of young Expressionist painters. The display 
of works by Wanda Gołkowska and Marlena 
Kudlicka will move from Warsaw’s Studio Gallery 
to Wrocław Contemporary Museum in the second 
half of March. The exhibition, re-arranged for the 
purpose of the display in Szczepin, combines ab-
stract, geometric spatial objects created by both 
artists – despite being separated by decades, their 
creations are conceptually identical.

Women’s days
A quick glance at the March exhibition plans is 
enough to realise that the month of the Interna-
tional Women’s Day will also be their month in 
Wrocław’s galleries. Apart from a visit to the exhi-
bition of works by the Gołkowska-Kudlicka duo, 
you can celebrate women’s days (because one day 
is definitely not enough!) by visiting two large ex-
hibitions of women’s art, available this month only. 
The I Am Mine exhibition, which will be launched 
on 8 March at the Zamek Cultural Centre, is a group 
exhibition of women artists from Wrocław (includ-
ing Lena Czerniawska, Katarzyna Roman, Martyna 
Zaradkiewicz), which serves as a kind of a manifes-
to of sisterhood and the power of women expressed 
through various techniques and media. Several 
days later, the exhibition What I Am…NOT will 
open in the Czasoprzestrzeń for just a couple of 
days (12–14th of March). It is an exhibition that will 
take a closer look at how contemporary women 
see themselves and how they want to be perceived 
using photography and sound. In the interactive 
part of the show, visitors and guests will have the 
opportunity to create their own image, which will 
become a collective story about the experience of 
femininity.

The majority of solo exhibitions will also focus on 
women. In the SiC! BWA Wroclaw Gallery, Kalina 
Bańka showcases her Everything Will Come in 
Handy exhibition with a story of an ever growing 
collection of things; Yulia Krivich’s intervention 
in the Golden Kiosk entitled In Ukraine draws 
attention to the oppressive nature of language; in 
the Museum of Architecture Kasia Kmita reinter-
prets the history of the Wrocław ’70 Visual Arts 
Symposium in her Exercises in Imagination. It 
would be a shame to miss any of these projects, so 
definitely do not delay – you might not have much 
time to see them all.

Collected by: Kuba Żary

„Biuro Wysp Znalezionych”, 
 fot. Alicja Kielan, mat. BWA Wroclaw

Wanda Gołkowska, „Kolekcja – katalog”, 1976, mat. MWW

Detailed information on the above-mentioned exhibitions you  
can found in the calendar in the section: visual arts (p. 22–28).
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